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Nieuwe sportmaterialen 
Door de opbrengst van o.a. de grote 
clubactie en de donateurkaarten hebben 
wij als sportvereniging ‘De Rietvogels’ 
nieuwe materialen kunnen aanschaffen. 
Zo heeft de volleybalclub een ballenbak 
op wielen gekregen, waardoor de 
sporters hun oefeningen sneller en 
professioneler kunnen uitvoeren. Nu is 
het nog even moeilijk voor te stellen, 
maar straks voor het mooie zomerweer 
hebben wij een waterbaan aangeschaft. 
Iets wat ook buiten de gym om gebruikt 
kan worden. Ook hebben we een 
parachute gekocht, niet om uit het 
vliegtuig te springen, maar waarmee je 
in groepsverband leuke samenwerkings
opdrachten kunt doen.  Ook hebben we 
nieuwe pionnen besteld, die met de 
bijgeleverde stokken ook als horde te 
gebruiken zijn. Als variatie op het 
balgooien hebben we ook een soort 
raketten gekocht, die de kinderen hard 
door de lucht kunnen gooien. Als bestuur 
van de Rietvogels willen wij iedereen  
hartelijk bedanken voor jullie bijdrage. 
Bestuur ” De Rietvogels” 
  
Schoolschaatswedstrijden  
Onder geweldige weersomstandigheden 
werden donderdag 11 februari de 
schoolschaatswedstrijden gereden op de 
ijsbaan te Gasteren. De uitslagen waren 
als volgt: 
Groep 3 en 4: 
1e prijs Warner Stoffers Gasteren 
2e prijs Bas Bruins  Anloo 
3e prijs Diaz Mantouw Gasteren  
Groep 5 en 6: 
1e prijs Albert Dekker Gasteren 
2e prijs Nadir Hamdaoui Anloo 
3e prijs Chilove van der Houwen Anderen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groep 7 en 8: 
1e prijs Jenny Boer Anderen 
2e prijs Romy Hamminga Anloo 
3e prijs Anthon Kuipers Gasteren  
Vervolgens reden de drie winnaars tegen 
elkaar om de titel schaatskampioen van 
obs Anloo. Na een felle strijd is 
uiteindelijk Jenny Boer uit Anderen 
schaatskampioen 2010 geworden.  
Verder willen we als bestuur van 
ijsvereniging Wintervreugd alle 
vrijwilligers, onderwijzend personeel en 
tal van bestuursleden van omliggende 
dorpen bedanken voor hun inzet en 
medewerking aan deze geweldig mooie 
schaatsmiddag. 
  
Uitslagen Elfstedentocht 2010  
Zondag 14 februari  werden door het 
bestuur van IJsvereniging Wintervreugd 
de Elfstedentocht van Gasteren 
georganiseerd. De ijsmeesters en niet te 
vergeten de jeugd hebben vanaf vrijdag 
alles uit de kast gehaald om het Groot 
Veen sneeuwvrij te maken, zodat de 
tocht voor de 4e keer kon worden 
gehouden. Over belangstelling viel niet 
te klagen. Veel publiek en maar liefst 70 
deelnemers. Hier volgen de uitslagen: 
Jongens en meisjes tot 12 jaar: Arthon 
Kuipers. Albert Dekker. Warner Stoffers.  
Jongens en meisjes van 12 tot 16 jaar: 
Jeroen Dekker. Daan Doeven. Tristen 
Tiems. 
Dames vanaf 16 jaar: Trudy Boelens. 
Coby Krol. Magda Oomen. 
Heren vanaf 16 jaar: Corné Veenhuis. 
Robert Bonder. Flip Moerker. 
Het was een gezellige ijsmiddag voor 
jong en oud, waarbij veel strijd werd 
geleverd door de deelnemers. Het 
bestuur wil bij deze alle vrijwilligers 
bedanken voor hun inzet. 
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Stichting Stroomdal Expres 
“De Potgrondvoorjaarsverkoopactie”  
Vanwege het overweldigende succes van 
de afgelopen jaren heeft het bestuur van 
de SSE/Magic Schoolbus besloten om dit 
jaar opnieuw een zelfde actie te 
organiseren. In de week van 1 maart 
a.s. treft u een opgavestrook aan in uw 
brievenbus. Hierop kunt u invullen 
hoeveel potgrond (40 liter) u wilt 
hebben. Tussen 8 en 12 maart a.s. 
zullen de ingevulde opgavestroken huis 
aan huis worden opgehaald. Het te 
betalen bedrag wordt dan ook geïnd!!! 
Op donderdagavond 1 april zal de 
potgrond bij u worden afgeleverd. (gratis 
thuis bezorgd) Omdat u al betaald heeft  
hoeft u niet per se thuis te blijven. 
Het gaat hier dus om 40 liter zakken, de 
prijs per zak is € 3,., bij afname van 3 
zakken betaald u € 7,50. 
Contactpersonen voor evt. telefonische 
bestellingen: 
Anloo: Jeanette Brunsting (243342) 
Gasteren: Eileen Mantouw (248636) 
Anderen: Marjan Luis (243474) 
  
Actie Haïti OBS Anloo 
De ramp in Haïti is ook de kinderen van 
de basisschool in Anloo niet ontgaan. De 
kinderen hebben 2 weken lang flessen 
ingezameld en karweitjes gedaan. 
In de dorpen Gasteren, Anloo en 
Anderen is veel geld ingezameld voor de 
Stichting Haïtiproject. De afgelopen 
jaren heeft Stichting Haïtiproject op 
initiatief van Johan Hoogsteen uit Assen 
190 scholen opgezet waar 26.000 
kinderen dagelijks van een maaltijd en 
scholing werden voorzien. Door de 
aardbeving zijn alle scholen verwoest. 
De kinderen hebben met hun actie maar 
liefst 2200 euro opgehaald. Onze dank 
geldt met name de inwoners van  
Anderen, Gasteren en Anloo voor hun 
gulle houding. 
  
Drentsche Aa cursus voor bewoners 
Het Nationaal Beek en Esdorpen
landschap Drentsche Aa organiseert een 
korte cursus voor bewoners van het 
gebied. Deelnemers leren in drie 
avonden en tijdens een fietsexcursie 
over de geologie, bewoningsgeschiedenis 
en natuur & landschap van het 
Drentsche Aa gebied. De kosten zijn 40 
euro per persoon. De cursus wordt 

gegeven op de woensdagavonden 24 en 
31 maart en 7 april. De fietstocht is op 
zaterdag 10 april. Opgave;0592371740 
of consulentschap.drenthe@ivn.nl  

Het Losse Polsje wint  
Dinsdagavond 2 februari behaalde de 
biljartclub "Het Losse Polsje" Westeinde) 
een klinkende overwinning op de 
biljartclub van Zuidlaren. De tegen
standers hadden in hun wedstrijden geen 
schijn van kans tegen de goed ge
oefende biljarters van Gasteren. De 
hoogste score werd behaald door de heer 
Harrie Wolters met een aantal van 64 in 
20 beurten. Chapeau! 
 
Collecteweek Reumafonds 
In de week van 7 t/m 13 maart 2010 
zal één van de ruim 65 000 landelijke 
vrijwilligers ook langs uw deur komen 
om geld in te zamelen voor de be
strijding van reuma. Er is nog veel geld 
nodig voor onderzoek en behandeling en 
medicijnen tegen deze vaak onzichtbare 
ingrijpende ziekte. 
 
Paddentrek. 
De paddenwerkgroep nodigt iedereen 
uit om op zaterdag 6 maart te komen 
helpen. De greppels langs de schotten 
van de paddentunnels, moeten elk jaar 
weer worden schoon gemaakt. Boomblad 
moet worden verwijderd,evenals takken, 
gras en struikjes. Ook het zwerfafval 
langs de weg wordt meteen opgeruimd. 
Al het werk wordt door vrijwilligers 
gedaan. Dit is de gelegenheid om op 
informele wijze kennis te maken met 
elkaar. Gasterenaren en nieuwkomers, 
oud en jong kunnen elkaar ontmoeten en 
aan de slag gaan. De start is om 09.00 
uur en we hopen tegen 12.00 uur klaar 
te zijn. Om ongeveer half 11 is er een 
koffie/thee pauze. Wie helpen wil/kan 
wordt aangeraden om laarzen en 
werkhandschoenen aan te trekken en 
een stevige hark (geen bladhark) mee te 
nemen. Van te voren opgeven hoeft niet 
(mag wel). Kom gewoon! 
Informatie bij  Maarten Visser, Tel.231348 

Oud papier 
Op zaterdag 13 maart wordt er weer oud 
papier opgehaald. De helpers zijn deze 
keer H. Reinders en R. Moek.  
Succes en alvast bedankt 



De Rietvogels 50 jaar 
Op zondag 13 juni viert sportvereniging 
De Rietvogels haar 50 jarig jubileum. 
Hou deze dag vrij. Wat we precies gaan 
doen blijft nog even een verrassing, 
maar het wordt zeker een sportieve 
gebeurtenis. Voor dit jubileum zijn we op 
zoek naar sportfoto’s van onze 
vereniging. Heeft u mooie, oude of meer 
recente foto’s, neem dan even contact 
op met Ben Mulder, tel. 238033 of email: 
b.m.mulder@gmail.com. 
  Verder zijn we op zoek naar iemand die 
ons wil helpen met het verzamelen en 
presenteren van onze sportfoto’s. Vind je 
dit een leuke klus, dan ook graag een 
telefoontje of een email. 
Bestuur de Rietvogels 
 
Vijfsterrendorp Gasteren  
Gasteren heeft veel sterren! Het is een 
dorp dat straks terecht het eerste 
vijfsterrendorp van Drenthe is.   
  In de huiskamergesprekken kwamen de 
bewoners  tot de conclusie dat er erg 
veel georganiseerd wordt in het dorp.  
Sterren die ondermeer genoemd werden 
waren : IJsvereniging Wintervreugd,  het 
winterbuffet, de vele feesten en 
activiteiten, SV de Rietvogels, 
naoberschap, de dorpssite , Neis oet ’t 
Loeg en de prachtige omgeving. Ook 
werd aangegeven dat sommige sterren 
wel wat kunnen worden opgepoetst.  
Gelukkig werden daar ook concrete 
suggesties bij gegeven en meerdere 
deelnemers aan de tafelgesprekken 
gaven aan ook in de toekomst wel een 
rol te willen spelen in het oppoetsen van 
de sterren. Ook jongeren boden zich 
spontaan aan om iets voor het dorp te 
betekenen! 
  Het sterrenteam is nu bezig de 
resultaten van de huiskamergesprekken 
op een rijtje te zetten.  Daarbij zullen ze 
ook de uitdagingen voor het dorp in de 
komende jaren benoemen. Want dat was 
een van de redenen om mee te doen aan 
het sterrenproject: Gasteren moet ook in 
de toekomst een dorp zijn waar het goed 
wonen en leven is.  
  De resultaten van het vijfsterrenproject 
zullen binnen enkele maanden op een 
feestelijke manier aan het dorp en aan 
anderen gepresenteerd worden. Hoe en 
wanneer deze feestelijke afsluiting plaats 
zal vinden hoort u binnenkort.   

Palmpasen 
Terwijl koning winter nog regeert, dient 
het voorjaar zich aan en vieren we  
28 maart  Palmpasen. 
Dus de haonties kunnen weer op stok. 
Kinderen die zingend door het dorp, mee 
willen in de huifkar, dienen om 10.00 u 
op de Brink aanwezig te zijn. Na een 
drankje en versnapering in het dorpshuis, 
gaan we aansluitend eieren zoeken. 
(kinderen t/m groep 8) 
Het neutieschieten en sjoelen voor 
jong en oud begint om 10.30 uur. 
Of er dit jaar met eieren gegooid wordt is 
op dit moment niet bekend. 
 
Paasvuur 
Het aanleveren van snoeihout voor 
het paasvuur, kan in tegenstelling tot 
voorgaande jaren ook  de zaterdag vóór 
Palmpasen (27 maart) aangevoerd 
worden van 9.00–16.00 uur. De overige 
dagen zijn als vanouds: Goede Vrijdag  
2 april van 14.0016.00 uur en zaterdag 
3 april van 9.0017.00 uur. Ten over
vloede wijzen we u er op dat milieu
onvriendelijke materialen, dikke boom
stronken en stammen geweigerd 
worden. De milieueisen worden steeds 
strenger en we willen toch graag met 
elkaar de traditie paasvuur, in ere 
houden. Wij hopen op uw medewerking 
en graag tot ziens! 
Ver.Dorpsbelangen 
 
Agenda 
5,6 maart  Eeuwfeest  Amicitia  
06 maart  Paddentrek 
13 maart  Oud papier 
18 maart  Vrouwen v. Gasteren 
27 maart  Palmpasen 
05 april  Paasvuur 
15 april  Vrouwen v. Gasteren 
28 mei            30 mei Zomerfeest   
13 juni   50 jarig jubileum  
                     De Rietvogels   
  
NN EE IISS  OO EE TT   ‘‘TT   LL OO EE GG  ©©  wordt uitgegeven onder 
verantwoordelijkheid van de Vereniging 
Dorpsbelangen Gasteren.  
NN EE IISS  OO EE TT   ‘‘TT   LL OO EE GG  ©©  verschijnt maandelijks en 
wordt huis aan huis verspreid in Gasteren op de 
eerste donderdag van elke maand (uitgezonderd de 
zomervakantie). Kopij inleveren in de laatste week 
van de maand bij voorkeur per email : 
neisoettloeg@ingasteren.nl  (let op de dubbele ‘t’); 
eventueel kunt u kopij ook aanleveren bij  Stenny 
Nicolai, Oosteinde 18. De Redactie van Neis oet t' 
oeg plaatst de kopij ook op de homepage 
www.ingasteren.nl 

http://www.ingasteren.nl/
mailto:b.m.mulder@gmail.com
mailto:neisoettloeg@ingasteren.nl


  
  
  
  
  
  
  
  
 


